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Fique ligado em 2009:
14 a 16 de abril

Embala Minas (VII Feira Internacional
de Embalagens) e Minas Expograf
(Semana de Artes Gráficas)

Aguardem

Prêmio Mineiro de Excelência
Gráfica Cícero – 5ª edição
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hegamos ao término de mais um ano. Em nossas empresas, estamos
às voltas com o encerramento fiscal. Em uma associação de classe
acontece processo semelhante, mas com um acréscimo: além dos
fechamentos contábeis, temos que avaliar as ações desenvolvidas.
O setor gráfico teve um ano festivo e histórico, com muitas comemorações
pelos 200 anos da Indústria Gráfica no Brasil, que foi tema do 14º Congresso
Brasileiro da Indústria Gráfica (Congraf ), em São Paulo, de prêmios regionais
e de abordagens em palestras, destacando o potencial do setor. Nesta edição, apresentamos uma retrospectiva das realizações da ABIGRAF-MG em
2008, com a expectativa de termos atingido um bom nível de satisfação dos
nossos associados. Desenvolvemos diversas ações, com considerável parcela
de contribuição dos sindicatos das indústrias gráficas de Minas Gerais, das
cidades de Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia
e Varginha.
Ressaltamos a importante vitória conquistada pela ABIGRAF-MG para o
gráfico associado: através do contrato firmado com renomado escritório de
advocacia, as empresas associadas e em dia com as contribuições associativas
poderão pleitear, junto à Secretaria da Receita Federal, a restituição do pagamento feito ao Simples, majorado em 50% para as indústrias gráficas optantes por esse regime de tributação, quando do advento da Lei 10.684/02. E
não podemos deixar de destacar, também, o trabalho em equipe desenvolvido
durante todo o ano: as diretorias da ABIGRAF-MG e do SIGEMG estiveram
reunidas por inúmeras vezes e, muitas deliberações foram decisivas para o
bom andamento das entidades.
No âmbito da indústria gráfica em todo o país, as assembléias promovidas
pela ABIGRAF Nacional, com a presença dos 20 presidentes das ABIGRAFs
regionais, merecem ser destacadas. Os assuntos colocados em pauta se reverteram ou ainda vão se reverter em benefícios para todas as gráficas do Brasil,
já que é um trabalho a longo prazo.
Terminamos mais uma etapa e, agora, estamos com nosso foco em 2009.
Vivemos uma crise em todo o mundo, o que preocupa a todos. O cenário
inspira cautela: muitos investimentos foram suspensos temporariamente e
grandes empresas estão analisando a possibilidade de retardar, por tempo
ainda não definido, a implantação de projetos. Apesar das notícias nada
animadoras, o momento é de paciência, na expectativa de que o mercado se
estabilize. A ABIGRAF-MG e o SIGEMG estarão atentos aos reflexos desse
momento para o setor no próximo ano.
Para finalizar, lembramos que o associativismo se faz forte com a ajuda de
cada um de nós e, por isso, esperamos continuar contando com a participação de nossos associados em 2009. Caminhando juntos, com certeza o nosso
sucesso será cada vez maior!
Um Ano Novo com grandes realizações!

Rodrigo Velloso de Almeida
Presidente da ABIGRAF-MG

Carlúcio Gonçalves
Presidente do SIGEMG
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ABIGRAF conquista importante vitória
para você, gráfico associado

A

Documentos necessários:
• Contrato de prestação de serviços devidamente assinado

pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa nos termos
do Contrato Social.
• Procuração com firma reconhecida em cartório.
• Cópia autenticada do Contrato Social e suas alterações.
• Cópia das guias de pagamento do Simples no período
de dezembro/2002 até julho/2007.
• Cópia das Declarações de Imposto de Renda da empresa – ano base 2002 até 2007.
• Declaração fornecida pela ABIGRAF-MG, comprovando que a empresa é associada e está em dia com as suas
contribuições associativas.
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Secretaria da Receita Federal, por meio da
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), em
resposta à consulta formulada pela ABIGRAF,
pacificou a questão da inexigibilidade da
majoração da alíquota do Simples em 50% para as
indústrias gráficas associadas à ABIGRAF e optantes
por esse regime de tributação, quando do advento da
Lei 10.684/02.
Os associados da ABIGRAF-MG, incluídos os
dos Sindicatos das Indústrias Gráficas de Juiz de
Fora, Montes Claros, Pouso Alegre, Uberaba,
Uberlândia e Varginha, em dia com as contribuições associativas, poderão pleitear junto à
Secretaria da Fazenda a restituição do pagamento feito a maior. Para tanto, a ABIGRAFMG assinou convênio para a prestação desse
serviço, com o Escritório de Advocacia de
Dr. Gilberto Rodrigues Gonçalves.
Para os interessados em firmar o referido contrato de
prestação de serviços jurídicos, o contrato e a procuração
para preenchimento e assinatura estão disponíveis no
site www.abigrafmg.com.br. Para mais esclarecimentos,
solicitamos que entrem em contato com a ABIGRAFMG, através do telefone (31)3283-1616, ou pelo e-mail
abigrafmg@abigrafmg.com.br (gentileza endereçar para
Sr. Edson Trés – gerente Administrativo Financeiro).
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Perdão das dívidas federais
de até R$ 10 mil

Governo Federal perdoará dívidas de contribuintes para com a Fazenda Nacional de valores até R$ 10 mil, conforme prevê a Medida
Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008.
A idéia do governo é se livrar do custo da cobrança de
dívidas que não se fazem interessantes aos cofres públicos. O perdão será aplicado em débitos vencidos há pelo
menos cinco anos.
Não é de hoje que o Governo cria mecanismos similares a este. A Portaria nº 49/2004 do Ministério da Fazenda
já previa a não inscrição, como Dívida Ativa da União,
de débitos com a Fazenda Nacional de valor consolidado
igual ou inferior a R$ 1 mil e o não ajuizamento das
execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional de
valor consolidado igual ou inferior a R$ 10 mil. Naquela
época, o débito de até R$ 10 mil não era cobrado diante
do Poder Judiciário, através de execução fiscal, mas impedia o contribuinte de obter sua regularidade fiscal junto à
Receita Federal, através de Certidão Negativa de Débitos
(CND). Assim, o contribuinte não era executado, mas
também não conseguia a CND. Agora, é possível resolver
de uma vez por todas tais questões.
É bom lembrar que o valor de R$ 10 mil engloba o
valor principal, a multa, os juros e a correção monetária.
Na verdade, a Medida Provisória nº 449/08 informa que
os débitos que estejam vencidos até 31 de dezembro de
2007, há cinco anos ou mais, cujo valor global não ultra-

passe R$ 10 mil reais, serão perdoados.
Mas devemos observar esse gesto generoso, por parte
do Governo, com uma certa reflexão: débitos vencidos
há mais de cinco anos já estão prescritos. A conclusão é
óbvia: o Governo está perdoando aquilo que já não pode
mais cobrar.
Outro ponto interessante da Medida Provisória é o
benefício do parcelamento ou pagamento imediato para
débitos que não serão perdoados. No caso de pagamento
à vista, haverá desconto de 100% nas multas de mora, de
ofício e nos encargos legais, além de abatimento de 30%
nos juros de mora. Para parcelamentos em até 30 meses,
haverá redução de 60% nas multas de mora e ofício e de
100% nos encargos legais. Nos parcelamentos em até 60
meses, o desconto nas multas de mora e ofício serão de
40% e de 100% nos encargos.
Nos casos de parcelamento de débitos que superaram
em pequeno montante o valor de R$ 10 mil, é bom verificar a ocorrência da prescrição, pois os débitos ficaram
suspensos na Procuradoria ou na Receita Federal, devido
ao seu valor abaixo de R$ 10 mil, mas a contagem de
tempo não parou de correr.
Paulo Henrique Mares Guia
Consultor Tributário da ABIGRAF-MG
Coordenador do Núcleo Fiscal do Escritório Moisés Freire
Advocacia Empresarial
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Empresário gráfico, não deixe de ler
a convenção coletiva 2008/2009
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Fique atento às alterações inseridas. Em caso de dúvidas, entre em contato
com o Departamento Jurídico do SIGEMG pelo telefone (31) 3283-1616.

S serviços

N

Sem dúvidas
sobre a NFe

o intuito de informar aos empresários gráficos, fornecedores e profissionais da área contábil sobre a sistemática da Nota Fiscal
Eletrônica (NFe), a ABIGRAF-MG realizou,
em 20 de outubro, seminário com a presença de Renato
Oliveira Delucca, da Divisão de Escrituração Digital
da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.
A implantação da NFe e seu impacto na indústria gráfica, os
setores obrigados a emitir a NFe de acordo com o Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), a segurança envolvida em todo o processo e a economia de papel foram alguns
tópicos abordados. Mais esclarecimentos podem ser obtidos
através dos sites http://www.fazenda.gov.br/confaz (legislação) e http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br (credenciamento
e downloads).

Renato Delluca
esclareceu sobre
a NFe

Associados têm atendimento odontológico
atendendo a emergências, serviço de profilaxia (limpeza),
restaurações plásticas (amálgamas, resina) e encaminhamento para os serviços especializados. O responsável pelos
atendimentos é o Dr. Evandro Machado.
Para mais informações, ligue para a ABIGRAF-MG:
(31) 3283-1616.
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sempre bom reforçar: os associados da ABIGRAFMG e do SIGEMG em dia com suas contribuições associativas e sindicais têm acesso gratuito
a serviços odontológicos, estendidos aos seus
dependentes. O Consultório Odontológico é uma parceria firmada com o Sistema Fiemg em 2003 e continua
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Uma grande festa

A
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animação foi a marca registrada do 3º Churrasco
de Confraternização dos Empresários Gráficos
de Minas Gerais – 2008. Organizado pelas
diretorias da ABIGRAF-MG e do SIGEMG, o
evento aconteceu no Granvia Eventos, em 8 de novembro. Cerca de 700 pessoas compareceram.
O mestre de cerimônia, Apolinário do Berrante, saudou
os empresários gráficos, familiares, amigos e fornecedores, e
conduziu a festa de forma bem criativa e original, com muitas brincadeiras. O show da dupla sertaneja Marcos Paulo e

8

Gabriel garantiu momentos para a dança. O sorteio de mais
de 30 prêmios, oferecidos pela ABIGRAF-MG e fornecedores, foi outra atração.
A indústria gráfica de Minas Gerais agradece aos
patrocinadores e apoiadores que estiveram presentes à
confraternização da família gráfica mineira. Pelo terceiro ano consecutivo, a festa foi aprovada por todos! Os
alimentos arrecadados foram entregues à Associação
Unificada de Recuperação e Apoio (AURA).
Confira os registros dos bons momentos.
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Fotos: Genilton
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Patrocinadores

Realização Apoio

M memórias de Dona Hilda

SIGEMG e AMIGRAF – 1964 a 1974
Nova gestão
No período de 1968 a 1974, Sebastião Lessa Azeredo,
da Indústria e Comércio Inconfidência Ltda., presidiu
o SIGEMG e, até o início de 1969, a AMIGRAF. Em
21 de março de 1968, houve a instalação da ABIGRAF
Regional de Minas Gerais, com Carlos Alberto Rangel
Proença, da Editora Alterosa Ltda., na Presidência. Em
sua gestão, a sede da AMIGRAF (depois ABIGRAFMG) foi transferida para a rua Curitiba, 561 – 6º andar
– Centro, em 27 de
setembro de 1968.
Em 9 de janeiro
de 1969, as diretorias
da ainda AMIGRAF
e do SIGEMG,
a Federação das
Indústrias do Estado
de Minas Gerais e
o Senai reuniram-se
para estudar a criação,
em Belo Horizonte,
de uma escola de
Sebastião Lessa Azeredo – presidente
artes gráficas, sonho
do SIGEMG (1968 a 1974) e da
alcançado mais tarde.
AMIGRAF (1967 a 1969)
Tivemos os preparativos para a realização do III Congresso Brasileiro da
Indústria Gráfica, de 16 a 19 de julho de 1969, em Belo
Horizonte. Foram confeccionados muitos materiais
promocionais. Houve a participação de mais de 900
pessoas, da capital, do interior de Minas e de outros
Estados.
O Sr. Sebastião foi uma pessoa formidável, líder
sindical atuante, amigo de todos e um grande colaborador para as entidades. Mesmo depois de ter deixado
a Presidência, continuou fazendo parte da Diretoria e
prestando relevantes serviços. O seu falecimento, em 2
de janeiro de 1999, foi sentido por todos.

ERRATA
Na coluna da edição agosto/outubro, corrigimos: aos 18 anos o Sr. Ildeu de Castro fundou a Gráfica Tamóios com o irmão
Paulo, e não Carlos. O Sr. Ildeu permaneceu na gráfica por 48 anos e não 30.
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esta vez, vou falar de dois presidentes: Luiz
Carlos Ribeiro e Sebastião Lessa Azeredo.
Para as datas não confiei em minha memória.
Recorri aos arquivos e aproveitei para recordar
os bons momentos.
No período de 1964 a 1968, o SIGEMG foi presidido por Luiz Carlos Ribeiro, da Papelaria Ribeiro Gráfica
Editora S/A. Comunicativo, ele fazia questão de participar de congressos e eventos, enriquecendo os plantões e
reuniões com os novos conhecimentos obtidos. Em sua
gestão, tivemos dois
importantes acontecimentos. Em junho
de 1965, uma caravana mineira dirigiuse para São Paulo,
para o I Congresso
Brasileiro da Indústria
Gráfica
(ICBIG).
Estavam presentes Luiz
Carlos Ribeiro, Carlos
Alberto
Proença,
Afonso de Leo, José
Luiz Carlos Ribeiro – presidente
Maria Maciel, Ildeu do SIGEMG (1964 a 1968)
de Castro, Sebastião
Lessa Azeredo e os
assessores José Machado e Túlio Augusto Mattos. O
Congresso em Águas de Lindóia foi um sucesso e nele foi
fundada a ABIGRAF Nacional.
O segundo acontecimento foi um marco para a indústria gráfica de Minas Gerais. Em 20 de maio de 1967,
no salão nobre da Federação do Comércio, aconteceu
a instalação da Associação Mineira da Indústria Gráfica
(AMIGRAF), com Sebastião Lessa Azeredo como presidente. Nesse mesmo ano, comecei a secretariar dois
presidentes.
Notícias do Sr. Luiz Carlos Ribeiro? No dia 16 de
setembro de 2009 ele completará 90 anos.
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H homenagem

Indústria gráfica perde Geraldo Zaniratti

N

o início da tarde de sábado,
25 de outubro de 2008, um
grave acidente com uma carreta carregada de óleo de soja,
no km 104 da BR-262, próximo a Abre
Campo, tirou a vida do empresário gráfico Geraldo Zaniratti, aos 56 anos.
Ele deixou sua esposa, Nanci Parreira
Zaniratti, e três filhos, Cynthia, Vinícius
e Felipe. A indústria gráfica mineira
sofreu uma grande perda.
Geraldo Zaniratti foi seminarista sacramentino de Nossa Senhora em Espera Feliz, Manhumirim e
Belo Horizonte, onde iniciou o noviciado, ficando por meio
ano. Sentindo não ter vocação para a vida religiosa, pediu
para sair do seminário. Nesse ínterim, foi contratado para
trabalhar na Editora O Lutador, onde aprendeu a profissão

de gráfico, ficando como funcionário por
16 anos. Saindo da Editora O Lutador,
comprou a CGB – Catálogos e Guias do
Brasil – hoje uma grande gráfica.
Bom marido, bom pai, empreendedor, e agora um exemplo de vida. O
mundo não pára. Tudo muda.
“Não temos medo do Mistério. O
Mistério não é “problema”, porque
o problema a gente soluciona. O
Mistério não é “enigma”, porque o
enigma a gente desvenda. O Mistério
é a “Morte”, porque a Morte nós não podemos deter”.
José Cezário de Albuquerque
Editora O Lutador
Diretor da ABIGRAF-MG

Homenagem da Indústria Gráfica de Minas Gerais ao empresário gráfico e amigo Geraldo Zaniratti.

Vereador Ricardo Lara é diplomado
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vereador
de
Passa
Tempo, Ricardo de Lara
Campos, foi diplomado,
em 5 de dezembro, pelo
Dr. Geraldo de Sousa Lopes, Juiz
Eleitoral da 208ª Zona Eleitoral,
em solenidade bastante concorrida
na Câmara de Vereadores da cidade. A prefeita eleita, Lúcia Elcorab,
o vice-prefeito e outros oito vereadores também foram diplomados
Ricardo Lara, diretor da
ABIGRAF-MG e do SIGEMG e
também presidente da Associação
Comercial do Barro Preto (Ascobap)
obteve 369 votos pela sigla do Ricardo foi o segundo vereador mais votado em Passa Tempo
PSDB, consagrando-se o segundo
prioridade projetos nas áreas de segurança, saúde,
vereador mais votado em Passa Tempo. Filho do saueducação, meio ambiente, geração de empregos, turisdoso vereador Alcides Campos Lara, que legislou por
mo e cultura.
dois mandatos na década de 70, Ricardo terá como

E especial

Uma bússola para mudanças

A

lguma vez foi dito que a dúvida é precursora da
revolução. Tempos de incertezas sempre antecederam os fatos marcantes que alteraram a face do
planeta, em todos os tempos e em todas as épocas.
Após um período onde forças que representam o antigo e
o novo desenvolvem movimentos que visam ao estabelecimento de seus próprios ideais e interesses, ocorre um momento
crucial, onde o novo modelo se estabelece, incorporando mais
características do antigo modelo do que gostaria de admitir.
Os acontecimentos iniciados após a virada do milênio marcaram a aceleração da incerteza das relações socioeconômicas,
cujo ápice deu-se em 2008. Coerentemente à forma evolutiva
padrão, o grau de incerteza exacerbou-se com a crise econômica (teoricamente originada nos Estados Unidos), iniciando-se a
revolução (que sucede à incerteza) a partir do arranjo coletivo
das nações em busca de uma composição econômica em nível
global e da ampliação da participação dos emergentes nas
decisões coletivas em relação ao modelo econômico mundial,
particularmente no setor financeiro.
São tempos de mudança. Seu prenúncio decorreu da incerteza ainda presente e, mais recentemente, do padrão utilizado
para a necessária correção, o qual, claramente aponta para um
novo ambiente econômico, onde a busca da estabilidade (certeza), mais do que uma contraposição, marca o início de outro
ciclo evolutivo (revolução).
Como em todo tempo de mudança, a possibilidade da
sobrevivência econômica está diretamente relacionada à
capacidade de adaptação ao novo ambiente que se impõe.
Por uma relação direta, esta capacidade é gerada na revisão
dos conceitos existentes em cada arranjo econômico e em
seus diversos níveis hierárquicos, nos quais as empresas obrigatoriamente estão inseridas. Como conseqüência, diversas
empresas e setores econômicos estão repensando suas ações e
processos de negócios.
Por outro lado, a evolução tecnológica que tem permeado
o ambiente de negócios exige mudanças significativas nos processos de gestão. O desenvolvimento acelerado de recursos tecnológicos informacionais proporcionou diversas complementaridades funcionais e operacionais às organizações, aumentando
significativamente o grau de interdependência entre as mesmas
e forçando inegável necessidade da comunhão de valores e
princípios, sem os quais, essa imensa rede atuante não obterá o
inter-relacionamento adequado.
Diante de todos esses desafios, é necessário que o empresário realize um diagnóstico de seu negócio, mantendo, assim,

o norte da bússola organizacional que o orienta frente às
mudanças atuais.
Neste aspecto, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)
possui ferramentas gratuitas que poderão auxiliar no diagnóstico e auto-avaliação da gestão organizacional. Criada em 1991
por iniciativa de 39 organizações privadas e públicas, a FQN
busca disseminar amplamente os Fundamentos da Excelência
em Gestão, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade
e competitividade de organizações de diferentes portes pertencentes aos mais diversos setores.
O Software de Diagnóstico, desenvolvido pela FNQ em
parceria com a Petrobras, é uma ferramenta de pesquisa da
gestão organizacional. Disponibilizado de forma gratuita, é
de fácil utilização e pode ser empregado por qualquer tipo de
organização. Através dele, é possível a organização do empreendimento, conhecer o seu grau de maturidade, além de obter
recomendações de melhorias para incrementar processos.
Outro fator relevante é que ele constitui o primeiro passo para
as organizações que desejam avaliar o grau de aderência do
seu modelo de gestão em relação ao Modelo de Excelência da
Gestão® (MEG).
O MEG é concebido tendo como base os Fundamentos
da Excelência, que refletem valores importantes, reconhecidos
internacionalmente e que se traduzem em práticas encontradas
em organizações Classe Mundial. São 11 fundamentos:
Pensamento Sistêmico – Entendimento das relações de
interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo.
Aprendizado Organizacional – Busca e alcance de um novo
patamar de conhecimento por meio da percepção, reflexão,
avaliação e compartilhamento de experiências.
Cultura de Inovação – Promoção de um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas
idéias que possam gerar um diferencial competitivo para a
organização.
Liderança e Constância de Propósitos – Atuação de forma
aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas,
visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, à promoção de relações de qualidade e à proteção dos interesses das
partes interessadas.
Orientação por Processos e Informações – Compreensão e
segmentação do conjunto das atividades e processos da organização que agreguem valor para as partes interessadas, sendo
que a tomada de decisões e execução de ações deve ter como
base a medição e a análise do desempenho, levando-se em con-
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sideração as informações disponíveis, além de incluir os riscos
identificados.
Visão de Futuro – Compreensão dos fatores que afetam a
organização, seu ecossistema e o ambiente externo no curto e
no longo prazo, visando à sua perenização.
Geração de Valor – Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade da organização pelo aumento de valor tangível
e intangível de forma sustentada para todas as partes interessadas.
Valorização das Pessoas – Estabelecimento de relações com
as pessoas, criando condições para que elas se realizem profissionalmente e humanamente, maximizando seu desempenho
por meio do comprometimento, desenvolvimento de competências e espaço para empreender.
Conhecimento sobre o cliente e o mercado – Conhecimento
e entendimento do cliente e do mercado, visando à criação de
valor de forma sustentada para o cliente e, conseqüentemente,
gerando maior competitividade nos mercados.
Desenvolvimento de Parcerias – Desenvolvimento de atividades em conjunto com outras organizações, a partir da plena
utilização.
Responsabilidade Social – Atuação que se define pela
relação ética e transparente da organização com todos os
públicos com os quais ela se relaciona, estando voltada para o
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras; respeitando a
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais
como parte integrante da estratégia da organização.
Este modelo é reconhecido internacionalmente e será objeto de um artigo futuro.

Clique em Avançar para selecionar a Pasta de Instalação,
conforme a Figura 2.

Figura 2 - Seleção da Pasta de Instalação

Clique em Avançar para confirmar a instalação, conforme
a Figura 3.

Para utilizar o software de Diagnóstico da FNQ, realize o
download do mesmo através do link http://www.fnq.org.br/
site/546/default.aspx
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Após baixar o arquivo e-MEG Diagnostico v1.1.exe,
execute-o para efetuar a instalação. A seqüência de instalação
inicia conforme mostra a Figura.
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Figura 1 – Tela Inicial de Instalação

Figura 3 – Confirmação de Instalação

Clique em Avançar e aguarde a instalação do software. Ao
final, será mostrada a tela representada pela Figura 4.

Figura 4 - Instalação Concluída

E especial
Clique em Fechar para finalizar a instalação.
O software necessita do Microsoft Framework 2.0. instalado. Caso você ainda não o tenha instalado em seu PC, na
própria página da FNQ utilizada para o download existe um
link para a obtenção do Microsoft Framework 2.0.
Após a instalação, utilize o ícone representado pela Figura
5, que estará situado em sua área de trabalho e será utilizado
para executar o software.

Figura 8 – Dados da Organização Nacional

A seguir, é mostrada tela para início do questionário, conforme mostra a Figura 9.
Figura 5

Ao clicar no ícone, é mostrada a tela inicial, representada
pela Figura 6.

Figura 6 - Tela Inicial do e-MEG Diagnóstico

Clique em Começar novo Diagnóstico. Atribua um nome
ao Diagnóstico que você irá realizar, utilizando o campo Nome
do Diagnóstico localizado na tela representada pela Figura 7.

Figura 7 - Nova Avaliação

Preencha os dados da organização através da tela
seguinte, representada pela Figura 8 (o envio de dados à
FNQ é opcional).

Conforme mencionado anteriormente, o Software de
Diagnóstico é uma ferramenta de pesquisa da gestão organizacional, podendo ser utilizado por qualquer tipo de organização.
Através da sua utilização a organização poderá conhecer o seu
grau de maturidade, além de obter recomendações de melhorias para incrementar seus processos e, também, avaliar o grau
de aderência do seu modelo de gestão em relação ao Modelo de
Excelência da Gestão® (MEG).
Os Critérios de Excelência constituem um modelo sistêmico de gestão que torna possível a aplicação e a avaliação da base
representada pelos 11 Fundamentos. Por intermédio desses
critérios é possível mensurar o nível da gestão da organização:
•
Liderança – Examina o sistema de liderança da organização e o comprometimento pessoal da direção no estabelecimento, disseminação e atualização de valores e princípios
organizacionais que promovam a cultura da excelência.
•
Estratégias e Planos – Examina o processo de formulação das estratégias, enfatizando a análise do mercado de
atuação e do macroambiente.
•
Clientes – Examina como a organização segmenta o
mercado e como identifica e trata as expectativas dos clientes
e do mercado. Também examina como a organização avalia a
satisfação e a insatisfação dos clientes.
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•
Sociedade – Examina como a organização contribui
para o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
•
Informações e Conhecimentos – Examina a gestão
e a utilização das informações da organização e das informações comparativas pertinentes e, também, a gestão dos ativos
intangíveis.
•
Pessoas – Examina como são proporcionadas as condições para o desenvolvimento e utilização plena do potencial
das pessoas que compõem a força de trabalho. Também examina a capacitação e o conhecimento, bem como os esforços para
criar e manter um ambiente de trabalho e um clima organizacional que conduzam à excelência do desempenho.
•
Processos e Resultados – Examina como a organização
identifica, gerencia, analisa e melhora os processos principais do
negócio e os processos de apoio. Examina como a organização
gerencia o processo de relacionamento com os fornecedores e
conduz a gestão dos processos econômico-financeiros, visando
a sustentabilidade econômica do negócio.
Cada um dos Critérios de Excelência da FNQ referenciados aqui possui subdivisões, num total de 24 requisitos, dos
quais 18 representam os aspectos das práticas de gestão da
organização e seis são relacionados aos resultados alcançados.
Para utilizar o modelo, clique em Iniciar Questionário e o
mesmo será apresentado para preenchimento, como mostra a
Figura 10.
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Após o preenchimento integral do questionário é apresentado um diagnóstico e, também, a pontuação obtida nos vários
critérios. Opcionalmente, este questionário poderá ser enviado
à FNQ.
O software possui, ainda, um recurso interessante que
é a emissão do Relatório do Questionário (ir ao menu em

Diagnóstico e escolher Relatório do Questionário). É, então,
mostrada uma tela com as opções de geração do relatório,
mostrada na Figura 11.

Figura 11 – Relatório do Questionário
A opção Sem Respostas permite a impressão do questionário de forma a ser distribuído para uso coletivo. A opção
Com Respostas permite a impressão do questionário já com as
respostas marcadas, de forma a que possa ocorrer divulgação
do posicionamento da organização dentro dos critérios apresentados.
Como outros recursos, o software apresenta a possibilidade
de se efetuar cópia de segurança (menu Utilitários -> Cópia
de Segurança) além da importação de outros Questionários
(menu Arquivo -> Importar Questionário).
Finalmente, mas não menos importante, os resultados
obtidos através do questionário poderão servir de base para
um modelo de auto-avaliação da organização através do
Software de Auto-Avaliação da FNQ, também disponível
para download.
Este outro software, utilizando as informações obtidas
através do questionário acima mostrado, irá auxiliar o gestor
no desenvolvimento de um plano de ação para a melhoria contínua da gestão organizacional. No próximo artigo falaremos
sobre o Software de Auto-Avaliação da Fundação Nacional de
Qualidade (FNQ). Até lá.

Referências
[1] (http://www.fnq.org.br)
Fundação Nacional da Qualidade
[2] (http://www.fnq.org.br/site/546/default.aspx)
e-MEG Diagnóstico
* Guilherme Bacelar é Analista de Negócios e Sistemas da Litium
Software Consultoria Ltda. www.litium.com.br

N notícias

Sindigraf Uberaba realiza festa de confraternização
Paulo Lúcio Rodrigues Moreira

Flávio Roberto Boscolo, presidente do Sindicato da Ind. Metalúrgica,
Mat. e Fundição de Uberaba (Simefu), Adolfo Martins Borges, diretor do Sindicato da Ind. Material Plástico de Uberaba (Sindiplast),
José Maria Pereira, presidente do Sindicato da Ind. da Marcenaria,
Carpintaria e Serraria de Uberaba (Sindmov),Gleison Enrique
Ferreira Borges, presidente do Sindicato da Indústria da Panificação
e Confeitaria de Uberaba (Sindipam), Meneval Prata dos Santos,
presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação de Uberaba
(Sindaliu), Alfredo Miranzi Neto, vice-presidente da FIEMG Regional
do Vale do Rio Grande, José Arlênio Veneziano, conselheiro fiscal do
Cigra, Helbert Ferreira Higino de Cuba, presidente do Sindiplast,
Constantino Ramos Filipe, presidente do Cigra, Fátima Maria Grotto
F. de Melo, presidente do Sindicato da Ind. de Mármores e Granitos
do Vale do Rio Grande (Simagravarg), Ronaldo Alves Martins, presidente do Sindigraf Uberaba e Walter Custódio Pereira, presidente do
Sindigraf Uberlândia

Sinigraf realiza a segunda edição do EXPOGRAF-SUL

N

uma área total de aproximadamente 750 m2,
no Hotel Fernandão, em Pouso Alegre, foi realizada, em 6 de dezembro, a segunda edição do
EXPOGRAF-SUL, promovido pelo Sindicato
Intermunicipal das Indústrias Gráficas do Sul de Minas
(Sinigraf ), presidido pelo empresário gráfico, Jander Rosa
Moreira. Várias empresas conhecidas no âmbito nacional
puderam expor seus produtos e serviços, como equipamentos de impressão digital, pré-impressão, máquinas
off-set de pequeno e médio porte, acabamento, bem
como uma grande variedade de insumos gráficos.
O evento contou com a presença de muitos profissionais do mercado gráfico da região, entre empresários e
fornecedores, além do público em geral. Com a diretriz
principal “Em 2009 inove”, os temas abordados, como

ecologia, finanças, leitura, qualidade de impressão, insumos para a gráfica do futuro, além das projeções para o
ano de 2009 e a impressão digital, somada com a convencional, despertaram o interesse de todos, e com certeza
figuram como importantes avanços para o setor. Houve
muitas negociações das empresas expositoras e boas perspectivas de novos contatos.
Uma palestra ministrada pelo professor Demerval
A. Souza tratou sobre o tema “Gráfica do Futuro. Em
seguida, no jantar de confraternização, houve a entrega
de prêmios e dos troféus aos empresários que se destacaram no Sul de Minas no ano de 2008. Na solenidade, estiveram presentes representantes da FIEMG, da
ABIGRAF-MG, o vice-presidente, Vicente de Paula
Aleixo Dias, dentre outros.
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N

o dia 28 de novembro, o presidente do Sindicato
das Indústrias Gráficas de Uberaba, Ronaldo
Alves Martins, juntamente com a sua Diretoria,
promoveu o jantar de confraternização de fim de
ano para os empresários gráficos da região. A festa aconteceu
na Casa do Folclore. Os presidentes dos sindicatos patronais, o gerente do Senai de Uberaba, Luiz Alberto Uliani, o
presidente do Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande
(Cigra), Constantino Ramos Filipe, e o presidente FIEMG
Regional do Vale do Paranaíba, Pedro José Lacerda do
Nascimento, foram alguns dos que prestigiaram o evento.
A festa foi realizada com êxito e proporcionou momentos de muita alegria a todos. No repertório, música de raiz,
com a dupla Serenata
& Seresteiro, além do
show do cantor João
Curisco. E o presidente Ronaldo Alves
surpreendeu ao subir
no palco e cantar para
os convidados.
Outra atração foi
o sorteio de brindes,
Ronaldo Alves Martins com seu irmão coroando os momenCarlos Antônio Alves Martins (Seresteiro)
tos de descontração.
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Em 2009, sua empresa pode estar
entre os grandes vencedores
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Prepare suas peças para a próxima edição:
Participe do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero – 5ª edição/2009!
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Manuseio e armazenagem

do papel

A armazenagem deve ser planejada de forma a reduzir ao máximo o número de manuseios. Siga sempre o
princípio de “o primeiro que entra é o primeiro que sai”,
garantindo, assim, o giro completo do papel, evitando
a permanência de papel “velho” no estoque. Os lotes
devem estar separados em ordem e ser distribuídos de
forma a ficar sempre acessíveis.

para bobinas (clamp). Caso sua empilhadeira não possua
clamp, acople um protetor tubular ao garfo da empilhadeira comum para evitar danos à lateral da bobina.
Deve-se evitar, sempre que possível, o método de
rolar a bobina manualmente sobre o piso. Caso isso seja
realmente necessário, procure revestir a superfície do piso
com uma manta de borracha ou carpete, a fim de evitar
estragos no papel.

Condições do armazém

Manuseio de resmas

Confira as condições ideais do ambiente para o armazenamento correto do papel:
• O piso deve ser plano, firme, liso e limpo.
• O telhado e as paredes do armazém devem ser
inspecionados regularmente para que se possa detectar e
corrigir possíveis pontos de infiltração de água e umidade, como furos no teto, rachaduras e janelas com vidros
quebrados, entre outros problemas.
• A temperatura recomendada é de 22ºC a 23ºC, com
umidade relativa do ar de 60%. Os papéis térmicos não
podem ser armazenados em ambientes com temperatura
superior a 35ºC, nem podem ser expostos diretamente ao
sol ou à radiação ultravioleta.
• O local de armazenagem deve estar sempre bem
iluminado, garantindo boas condições de trabalho e de
segurança.
• Previna o aparecimento de cupins, fazendo um controle regular, com aplicação de produtos adequados.
• Os pallets de madeira devem ser inspecionados e
queimados, caso apresentem cupins.

Equipamentos
Verifique a pressão dos clamps, para evitar que a pressão excessiva venha a ovalar as bobinas. As borrachas dos
clamps devem estar sempre em bom estado e os parafusos
de fixação não podem ficar salientes. Mantenha as empilhadeiras em perfeito estado, com atenção especial ao
sistema hidráulico, sanando todo e qualquer vazamento.

Manuseio de bobinas
Recomenda-se o uso de empilhadeiras com garras

As resmas sobre estrados podem ser manuseadas por
empilhadeiras ou carrinhos hidráulicos. Já as resmas
“soltas” devem ser manuseadas por carrinhos sobre rodas
ou pallets. Evite movimentar os pacotes unicamente por
meio de ajudantes, sem o emprego de equipamentos de
movimentação.

Manuseio de papéis especiais
Os papéis autocopiativos e térmicos devem ser
manuseados cuidadosamente, com empilhadeiras ou
carrinhos. Nunca role as bobinas desses papéis especiais.
Quando usar o clamp, proteja as bobinas com espuma
de poliuretano e faça a menor pressão possível sobre elas.
Ao depositá-las no chão, faça-o com cuidado, evitando
choques ou atritos.

Direção ou orientação da fibra do papel
É fundamental conhecer o sentido em que a fibra do
papel está orientada, para que se possa fazer um melhor
uso do produto.
• Na impressão, o sentido, direção ou orientação da
fibra do papel deve estar sempre paralelo ao eixo dos
cilindros da impressora.
• Para acabamento, o sentido da fibra do papel deve
estar paralelo à faca na guilhotina linear. Já no corte-vinco,
o sentido da fibra deve ficar paralelo ao menor vinco.
• Nos produtos VCP, o sentido da fibra sempre está
identificado no rótulo ou etiqueta do material. Nas bobinas,
o sentido da fibra está sempre paralelo ao comprimento.
KSR Distribuidora - Votorantim Celulose e Papel
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E entrevista

A

Forte atuação para o desenvol
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Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica é
uma das entidades que têm empreendido esforços para o desenvolvimento da indústria gráfica
brasileira. Nesta entrevista, o presidente executivo da ABTG, Reinaldo Espinosa, nos fala um pouco sobre
a atuação da entidade e sobre os planos para 2009.
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A ABTG é uma entidade que tem como missão
promover o desenvolvimento tecnológico da indústria
gráfica. Como isso vem sendo feito?
Temos diversos projetos anuais que buscam prioritariamente o cumprimento desta missão. O ONS 27 –
Organismo de Normalização Setorial – tem mais de 100
reuniões anuais e 17 Comissões de Estudo, com o objetivo
de desenvolver as Normas Técnicas para o mercado gráfico.
A contribuição desse trabalho é fundamental para o nosso
setor. São desenvolvidas diversas cartilhas para disseminar
esse conhecimento e auxiliar as empresas. Em 2008 lançamos a Cartilha de Provas Digitais e para 2009 planejamos
lançamento de mais seis publicações: provas digitais virtuais,
relatórios de não conformidade para impressos em off-set,
processos serigráficos, meio ambiente, e ergonomia.
Já a Semana de Artes Gráficas, projeto que entra em seu
quarto ano, oferece cursos nos mais variados temas. Nos
últimos anos, sete regiões no interior de São Paulo foram
atendidas, com mais de 3 mil alunos beneficiados. Em 2009,
serão oito regiões em São Paulo e vamos abrir o projeto para
outros Estados. Oferecemos também cursos e treinamentos
e, em 2008, reunimos mais de 600 alunos nos cursos presenciais na ABTG e treinamentos efetuados in company para
empresas em diversos Estados. Há, ainda, a promoção de
eventos gratuitos e abertos, como Seminário Pré-Drupa e
Pós-Drupa, Semana do Meio Ambiente e Bate-papo com
a Tecnologia.
No serviço de Consultoria Técnica, tivemos 34 projetos desenvolvidos em 2008. Há desde uma simples
consultoria para adequação de planta fabril ou revisão
de mapa de custos até consultorias para implantação de
normas ISO 9000, 14000 e FSC.
Para 2009, teremos um novo projeto, a ABTG Jr. Seu
objetivo é atender micro e pequenas empresas, que representam mais de 95% do mercado gráfico. O atendimento
será modular e vai oferecer, rapidamente, respostas e indi-

Reinaldo Espinosa, presidente executivo da ABTG

cações para melhorias nos diversos processos da empresa,
técnicos e de gestão. Esta primeira parte do projeto é
chamada de Diagnóstico Industrial e conta com 100%
de aprovação das empresas atendidas.
Qual o critério adotado para a seleção dos cursos
ofertados pela Associação?
O principal foco é a necessidade do cliente. Fazemos
pesquisas a cada curso ou evento da entidade e focamos
no que nosso público-alvo solicita. Em 2009, são mais 16
cursos na sede da ABTG, e temos ainda uma grade com
mais de 40 cursos que podem ser realizados in company.
A ABTG é predominantemente técnica, mas temos tido,
nos últimos anos, demandas por cursos de gestão: vendas,
PCP, Custos e Orçamentos. Assim, desenvolvemos esses
conteúdos com os melhores consultores do mercado e
aplicamos com muito sucesso.
A tendência mundial em inovação e tecnologia tem
levado em consideração também o aspecto da sustentabilidade de processos e produtos. Como a ABTG
tem encarado esse desafio?
A ABTG tem, há anos, muito antes da “onda verde”,

lvimento da tecnologia gráfica

Na Drupa de 2008, a ABTG inovou e levou uma
consultoria sem custos para os empresários gráficos
participantes. Como ela foi feita e como contribuiu
para a implementação de novas tecnologias e métodos
de trabalho para os empresários?
Pela primeira vez – e na mais importante feira do setor
gráfico, a Drupa – a ABTG levou um serviço de extrema
importância para os empresários gráficos que foram à
Alemanha. O serviço consistiu em levar os empresários
para visitas técnicas aos principais fornecedores da feira.
Ao todo, selecionamos 27 empresas entre impressão,
acabamento e pré-impressão. O trabalho foi conduzido

pela coordenadora técnica da ABTG, Sandra Rosalen, em
parceria com esses fornecedores. O empresário teve à disposição, com dia e hora marcada, um profissional falando
português em cada atendimento. Foi possível tirar dúvidas
e conhecer os equipamentos de forma prática, rápida e eficiente – quesitos fundamentais para a visita à Drupa.
Durante a feira, nem sempre é possível falar diretamente com os representantes das empresas, principalmente os
brasileiros, que são muito requisitados. Assim, uma das
vantagens em relação à implementação de novas tecnologias foi a explicação detalhada de equipamentos disponíveis
no Brasil e com a mesma pessoa que irá atender o empresário no seu retorno. Isso facilita o entendimento sobre os
equipamentos, possíveis comparações e visualização das
tendências. No dia de Impressão Digital, por exemplo,
os empresários puderam conhecer sete fornecedores e
comparar tecnologias e soluções. A feira é muito grande e,
sem foco ou organização, o visitante se perde e volta para
o Brasil com a sensação de que não viu nada. Por isso, este
serviço de atendimento técnico especial exclusivo para os
associados da ABIGRAF proporcionou maior retorno para
os empresários que participaram da Drupa 2008.
Quais são as perspectivas para as pequenas microempresas diante de toda essa inovação de máquinas e
equipamentos, cujos investimentos são considerados
altos para a modernização do parque gráfico?
O mercado é grande e possui inúmeras necessidades. As
empresas devem procurar o seu nicho, adequar-se ao tamanho da necessidade desse mercado. A ABTG tem assistido
empresas de pequeno porte que estão se adequando às novas
exigências dos clientes e buscando as certificações FSC e ISO
9000. Temos que investir não apenas em máquinas: nosso
investimento deve estar em sinergia com o cliente, buscando
soluções para o seu cotidiano. Muitas vezes, a solução para o
problema não é o de investir em um novo equipamento. O
investimento em um novo equipamento deve ser uma conseqüência da sua atuação no mercado. O cliente não compra
seus serviços em função do seu equipamento e a empresa
não precisa ser grande para ser competente frente ao cliente.
Mesmo as grandes empresas que possuem grandes investimentos em equipamentos precisam apresentar diferenciais
competitivos que vão além das máquinas.
Estamos em um momento de crise mundial. Quais
os impactos dessa crise para o setor gráfico brasileiro?
Não sou economista e nem analista financeiro. Essa é
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uma preocupação real e efetiva sobre sustentabilidade. Há
cinco anos, a entidade desenvolve um produto chamado
Inventário Ambiental, que é um primeiro atendimento às
gráficas que queriam conhecer, organizar e destinar corretamente seus resíduos. Além disso, prestamos consultoria e
treinamentos para diversos assuntos sobre Meio Ambiente,
inclusive a assessoria para implantação da ISO 14000.
Em 2008, realizamos a I Semana do Meio Ambiente,
que contou com mais de 250 participantes em três dias
de palestras. Discutimos sobre papel, tinta, chapa, gráficas sustentáveis, entre outros. Em 2009, faremos a segunda edição, que já está marcada para 29 e 30 de julho – o
II Ciclo de Palestras de Sustentabilidade.
A ABTG ainda participa das reuniões das Comissões
de Estudo de Papéis Reciclados (ABTCP), Embalagens
Recicladas (ABRE) e também da Câmara Ambiental
da Fiesp.
Também em 2008 lançamos o Fórum de Pesquisas
Tecnológicas, cuja proposta é reunir técnicos especialistas
sobre determinado tema, alvo de estudo e pesquisa. O
primeiro é o Impacto Ambiental da Indústria Gráfica,
dividido em assuntos como papel, chapa, tinta e resíduos
gráficos. Neste primeiro fórum, que é coordenado pelo
Prof. Manoel Manteigas de Oliveira, diretor técnico da
ABTG e diretor da Escola Senai Theobaldo de Nigris, contamos com especialistas do IPT – Instituto de Pesquisas
Tecnológicas –, da ABTCP – Associação Brasileira de
Tecnologia em Celulose e Papel, de fornecedores de papel,
de banco, de gráficas – e de técnicos gráficos.
Temos, ainda, publicações como o Guia Técnico
Ambiental da Indústria Gráfica. O desafio é grande e
longo, e a ABTG está atenta e preparada para auxiliar
as indústrias gráficas de qualquer porte sobre questões
ambientais.
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E entrevista
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a pergunta que todos nós estamos fazendo e para a qual
gostaríamos de obter uma resposta que realmente pudesse
definir nosso futuro, especialmente no curto prazo, mas neste
momento ninguém arrisca um palpite. Particularmente,
tenho sido otimista. A indústria gráfica tem uma relação
muito íntima com o crescimento do país e as previsões mais
pessimistas têm apontado que o Brasil vai crescer 1,5% em
2009. Diante do cenário internacional, não é uma notícia tão
ruim. O tamanho do mercado é outro: há apenas seis anos,
em 2002, tínhamos um PIB equivalente a U$ 500 bilhões, e
devemos fechar 2008 entre U$ 1,3 e U$ 1,5 trilhão. Nosso
mercado é bastante pulverizado, cerca de 20 mil empresas disputam toda a riqueza do setor gráfico, 95% delas compostas
por pequenas empresas com até 20 funcionários. Nosso setor,
diferente de outros, não possui empresas com participação
expressiva de mercado, nos quais a desaceleração da economia
possa causar algum impacto substancial. Alguns segmentos
exportadores, como o de cadernos e embalagens, podem ter
algum impacto, que pode ser amenizado com a desvalorização
do Real. Não dá para dizer também que é só uma “marolinha”, mas não acredito que será o fim do mundo.
Administrar nossas empresas na bonança é mais fácil,
mas é neste momento que os competentes se destacam. Portanto, a boa gestão terá papel fundamental: equipe motivada
e inovadora, controle dos custos, controle dos desperdícios,
aumento da produtividade com os recursos atuais, empresas
com foco nas necessidades dos clientes, etc. Para as empresas que têm o foco na boa gestão, será mais fácil passar por
este momento da economia. Para aquelas que acham que a
gestão é “marola”, que investem em função do vizinho, que
não controlam seus custos e desperdícios, boa sorte! O que
quero dizer, em suma, é que já convivemos com PIB baixo, e
nunca ouvi dizer, em nosso setor, que uma empresa sucumbiu face ao baixo crescimento da economia. Lembrem-se de
que já recomeçamos com 50 “contos” no bolso!
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A ABTG participa e mantém intercâmbio com
importantes centros nacionais e internacionais de
tecnologia e pesquisa. As empresas gráficas nacionais
têm conhecimento dessa inovação? Qual é o papel da
ABTG nesse contexto?
A ABTG participa das Reuniões do TC 130 da ISO
(Comitê de Tecnologia Gráfica), que dá subsídio para
diversas ações, como matérias na Revista Tecnologia
Gráfica, com diversas novidades; intercâmbio com
associados da ABTG que se beneficiam dos conhecimentos a fim de evitar barreiras técnicas e melhorar sua
produtividade; norteamento das atividades do ONS27,
priorizar tempos e recursos disponíveis na direção de
tradução, adoção e divulgação das Normas Técnicas
mais importantes.

A ABTG auxilia na realização de eventos técnicos, como a Minas
Expograf

A ABTG está presente na coordenação técnica dos
prêmios de excelência gráfica regionais. Como tem sido
esse trabalho? Refletiu de que forma no Fernando Pini?
A proposta da ABTG para coordenar os prêmios regionais tem sido aceita com muito sucesso em vários Estados.
O principal objetivo é o de adequá-los dentro dos procedimentos do regulamento do prêmio Fernando Pini, que é
reconhecido pelo mercado gráfico brasileiro por sua excelência
e equilíbrio. Esperamos que, com essa ação, coordenada com
as ABIGRAFs regionais, possamos dar maior consistência aos
prêmios regionais e proporcionar melhores condições para as
empresas dos diversos Estados disputarem o Prêmio Brasileiro
de Excelência Gráfica Fernando Pini, que em 2008 completou 18 anos e já é a maior festa da indústria gráfica mundial.
Os prêmios regionais, assim como é o Fernando Pini, devem ter como meta a melhoria da qualidade do produto gráfico brasileiro. Na medida em que damos maior consistência
a esses prêmios, estamos incentivando as empresas e seus colaboradores a seguirem neste objetivo. Todos ganham: as empresas são reconhecidas pelos clientes e seus colaboradores serão
reconhecidos pela excelência na execução de suas tarefas.
Como os empresários gráficos de outros Estados,
especialmente os de Minas Gerais, podem contar com
os serviços oferecidos pela ABTG?
A ABTG é uma entidade nacional, um braço importante
das 20 regionais da ABIGRAF espalhadas por todo o Brasil.
Já temos um plano de trabalho para 2009, com uma série
de serviços que estarão à disposição das Associações, e ainda
poderemos desenvolver ações específicas, de acordo com
a necessidade de cada mercado. Em 2008, fizemos vários
atendimentos em vários Estados brasileiros, como consultorias, treinamentos, cursos, pareceres técnicos, e temos condições de atender de forma rápida e customizada empresas de
todos os portes ou entidades de classe que tenham relações
com o nosso setor. Os contatos podem ser feitos através da
ABIGRAF ou diretamente na ABTG, pelo telefone (11)
2797-6700, ou pelo e-mail abtg@abtg.org.br.

G gerais

O

14° Congraf celebra os 200 anos
da Indústria Gráfica no Brasil

principal evento do mercado nacional de impressão, o Congresso Brasileiro da Indústria Gráfica
(Congraf), teve sua 14ª edição realizada de 14 a
17 de outubro. O evento aconteceu no Palácio
das Convenções do Anhembi, em São Paulo, e comemorou, também, o bicentenário da imprensa no Brasil.
Com o tema “200 anos da indústria gráfica brasileira:
olhar o passado, projetar o futuro”, o Congraf abordou
as oportunidades do mercado face aos novos caminhos da
mídia impressa e eletrônica. A inovação como abordagem
de mercado diferencial nesse cenário foi tema enfatizado
em várias palestras e debates.
Fonte: RV&A Oficina de Comunicação

A inovação no mercado gráfico foi tema enfatizado no 14º Congraf

N

a tentativa de minimizar os problemas financeiros das empresas, gerados pela crise mundial e
de liquidez, em 14 de novembro foi editada a
Medida Provisória nº 447, estabelecendo novos
prazos para o recolhimento dos tributos e contribuições
federais relativos aos fatos geradores ocorridos a partir de
1° de novembro de 2008:

• Cofins e contribuição para o PIS: até o 25º dia do mês
subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, para
as pessoas jurídicas em geral exceto instituições financeiras.
• IPI: até o 25º dia do mês subseqüente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, com exceção de operações
envolvendo cigarros contendo tabaco.
• IRRF: até o último dia útil do 2º decêndio do mês
subseqüente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, salvo
em se tratando dos rendimentos decorrentes de juros sobre
o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atri-

buídos a residentes ou domiciliados no exterior; títulos de
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma
de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios e multas ou
qualquer vantagem, ainda que a título de indenização, em
virtude de rescisão de contrato, conforme dispõe o artigo 70
da Lei 9.430/96. Para estes e para os rendimentos atribuídos
a residentes ou domiciliados no exterior e pagamentos a
beneficiários não identificados, mantiveram-se os prazos até
então previstos pela legislação.
• Contribuições previdenciárias devidas e arrecadadas
pelas empresas sobre a remuneração paga a trabalhadores
empregados, autônomos e administradores: até o dia 20
do mês subseqüente à ocorrência dos fatos geradores.
• Retenção de contribuições previdenciárias nas contratações de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada de construção civil: dia 20 do mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo.
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Medida Provisória nº 447/2008 estabelece
novos prazos para pagamento de tributos
e contribuições federais
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Gráfica mineira entre os vencedores
do Prêmio Fernando Pini 2008

O

s vencedores do 18° Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfica Fernando Pini, o mais
importante do setor gráfico na América Latina,
foram anunciados em 25 de novembro, em São
Paulo. Entre eles, uma gráfica mineira: a Rona Editora
Ltda. foi vencedora na categoria 12.02 – Conformidade
com a Norma NBR ISO 12647-2. O produto apresentado foi a Lâmina para Estojo produzida para o cliente

Kazon Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.
Criado em 1991 pela ABTG e pela Abigraf, o
Prêmio Fernando Pini tem sido elemento impulsionador
da qualidade do produto nacional, além de prova concreta
de que sempre é possível descobrir novas técnicas que promovam o Brasil à vanguarda das artes gráficas mundiais.
Confira a lista completa dos vencedores do 18º Prêmio de
Excelência Gráfica Fernando Pini no site www.abtg.org.br

Empresas movimentaram R$ 775 bilhões
com Nota Fiscal Eletrônica
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esde 2006, as empresas brasileiras já movimentaram quase R$ 775 bilhões com a emissão de
36,8 milhões Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e),
segundo dados do site Infomoney.
Em 2008, a ferramenta eletrônica passou a ser obrigatória em transações comerciais com mercadorias entre
pessoas jurídicas. Apesar de somente as grandes organizações serem obrigadas a se adequar ao sistema, pequenas e
médias empresas também podem solicitar a inclusão.
A transição foi feita aos poucos. Em abril deste ano,
o governo federal determinou que alguns segmentos
começassem a operar com o sistema eletrônico para a
emissão de notas fiscais. Segundo o coordenador geral
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) da
Receita Federal, Carlos Sussumo, a obrigatoriedade
atingiu apenas o segmento de distribuição de cigarros
e combustíveis. Em dezembro, seria a vez da indústria
de automóveis, cimento, bebidas, refrigerantes, aço,
ferro-gusa, frigoríficos, indústria e distribuição de medicamentos e carnes.
Aos poucos, a NF-e irá atingir todas as relações

A NF-e é um documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, com a assinatura digital das duas
partes, que substituirá a nota de papel. Foi criada com o
intuito de reduzir a burocracia e os gargalos nas transações

comerciais do país dentro do modelo 1 e 1A, que é utilizado para documentar o comércio de mercadorias entre
empresas. Para abril de 2009, está prevista a adesão de
mais 25 segmentos ao sistema e, em setembro, outros 54
segmentos também devem integrá-lo.
Fonte: Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, nov./2008

comerciais, além de modernizar o sistema tributário do
país, aprimorando a fiscalização. O documento eletrônico
não substitui, no entanto, outros modelos fiscais, como a
nota ao consumidor (modelo 2) ou o cupom fiscal.
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Diretorias e Conselho Diretivo da
ABIGRAF Nacional tomam posse

s Diretorias Executiva e Plenária e o Conselho
Diretivo da ABIGRAF Nacional para o triênio
2008-2011 tomaram posse em 17 de dezembro. O evento aconteceu no Terraço Daslu,
em São Paulo, durante o jantar de encerramento do 14°
Congresso Brasileiro da Indústria Gráfica (Congraf ).
A ABIGRAF-MG está presente nas Diretorias Executiva
e Plenária: Luiz Carlos Dias Oliveira é 2° vice-presidente;
Rodrigo Velloso de Almeida é diretor; e Vicente de Paula
Aleixo Dias e Geraldo Cezar Miranda Simões fazem parte

da Diretoria Plenária. Rodrigo Velloso é, ainda, diretor
do Conselho Diretivo.
Durante a posse, foram prestadas homenagens a Jacks
Ubiratan de Faria, ex-presidente do Conselho Diretivo, e
a Mário César de Camargo, ex-presidente da ABIGRAF
Nacional, em reconhecimento à gestão dedicada e aos
serviços prestados à indústria gráfica. O Diário de
Pernambuco, mais antigo jornal da América Latina em
circulação, também foi homenageado, com a entrega de
placa ao atual presidente do veículo, Joezil de Barros.
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ABIGRAF Nacional, em convênio com o
Sebrae, está realizando o Censo Nacional da
Indústria Gráfica. A empresa contratada para
os serviços é a Iemi, especializada em estudos
de mercado, que promoverá um amplo levantamento
junto às empresas da indústria gráfica brasileira. Para
tanto, uma pesquisa de campo foi iniciada em agosto,
seguindo até fevereiro de 2009.
O objetivo do trabalho é conhecer as especificidades regionais da indústria gráfica brasileira e seu perfil

tecnológico. No escopo do estudo constam informações relevantes para a criação de um completo banco
de dados, com cadastro e perfil de cada empresa. É
importante frisar que as respostas serão codificadas e
protegidas pelo Iemi, que está impedido de divulgar
informações individuais.
Os dados coletados serão tabulados, analisados e
editados em um relatório completo sobre o setor, a ser
disponibilizado para todas as regionais da ABIGRAF e
para as empresas participantes.

A nOssA MAiOr AlEgriA FOi tEr
vOcê MAis uM AnO cOM A gEntE
Eleita Melhor Fornecedora de Papel em 2008, pela segunda vez consecutiva.
Obrigado pela confiança!
novo site
www.encapa.com.br
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Censo da Indústria Gráfica
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R retrospectiva 2008

Um ano de mui
Novas Diretorias

E

m 2008, a ABIGRAF-MG e o SIGEMG d
de prestar os melhores serviços a seus assoc
expectativa do atendimento ao anseio de to
o registro de alguns momentos marcantes e

Caravana Fiepag

No final de 2007, as novas Diretorias da ABIGRAFMG e do SIGEMG tomaram posse para o triênio 20072010. Com garra e foco na defesa dos interesses da indústria gráfica de Minas Gerais, as entidades têm, pela primeira vez, dois presidentes, Rodrigo Velloso de Almeida e
Carlúcio Gonçalves, atuando de forma integrada.
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Plantões de esclarecimento
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Importante fonte de informações para os empresários gráficos, os plantões de esclarecimento continuaram na programação
de 2008. Benefícios Fiscais, Nota Fiscal Eletrônica, Legislação
Eleitoral, entre outros temas, foram debatidos nos encontros.
A ABIGRAF-MG contou, também, com a participação de
fornecedores parceiros, que realizaram palestras técnicas.

Uma caravana da indústria gráfica de Minas participou
da 19ª Feira Internacional de Papel e Indústria Gráfica
(Fiepag). O evento aconteceu entre 13 e 14 de março, em
São Paulo. Além da feira, o grupo conheceu a Escola Senai
Theobaldo De Nigris, a Print Media Academy – PMA – da
Heidelberg e a Man Ferrostaal.

itas atividades

desenvolveram diversas ações, sempre com o intuito
ciados, representando o setor gráfico mineiro. Fica a
odos e de muitas outras atividades em 2009. Confira
em 2008.

4ª edição do Prêmio Mineiro de Excelência
Gráfica Cícero

Uma das premissas da ABIGRAF-MG é apoiar e participar de eventos, apresentando as ações desenvolvidas pela entidade. Em 2008, a Associação participou da Embala Minas/
Minas Expograf, evento realizado entre 8 e 10 de abril e que
recebeu 12 mil visitantes. Em maio, a ABIGRAF-MG participou da 24ª Feira de Desenvolvimento dos Municípios, que
recebeu visitantes de várias cidades de Minas Gerais.

Uma noite não apenas de reconhecimento aos melhores trabalhos gráficos produzidos em Minas Gerais, mas de
homenagem àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da indústria gráfica no Estado, ao longo dos 200
anos do setor no país. Essa é a síntese do evento de entrega
do Prêmio Mineiro de Excelência Gráfica Cícero – 4ª edição/2008, em 11 de julho. A solenidade foi realizada no
auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL –, em
Belo Horizonte, e premiou 38 empresas.

Churrasco de Confraternização
A grande festa reuniu os empresários gráficos de
Minas Gerais e seus familiares, no Granvia Eventos.
Confira os bons momentos nas páginas 8 a 11.
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Participação em feiras e eventos
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A artigo

Belo Horizonte, uma paixão
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ezembro é o mês de se celebrar o aniversário de BH.
Com efeito, nos idos de
1897, Minas Gerais, o Brasil
e o mundo viram nascer, entre montanhas, uma cidade surpreendente, com
um nome poético: Belo Horizonte.
Mercê de projeto – tanto audacioso
quanto elegante – para ser a capital do
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte
acabou sendo também, em pouco tempo,
uma metrópole do mundo. Minas oferecera aos povos, assim, um deslumbrante
espetáculo de arte e poesia.
O engenheiro e historiador Geraldo
Dirceu de Oliveira produziu um livro
ímpar em que conta tudo sobre a construção desta capital. Antes de entrar no
documentário técnico e histórico, Dirceu
confessa seu amor pela cidade: “Menina
moça e bela, cidade azul, cidade de serras
alcantiladas e lindas, Curral D’El Rey
nobre e plebéia a um só tempo no seu
nascer, acolhedora, pura em seu ar”.
Belo Horizonte é isso e muito mais.
Seu caldo cultural é a síntese da nacionalidade brasileira. Com efeito, para estas
montanhas acorreram legiões de admiradores que aqui fixaram residência, aqui
desenvolveram suas aptidões, desfrutaram
dessa cultura mista e fruíram, sobretudo,
acolhimento e amor. Os habitantes vindos de fora das Gerais assimilaram os seus sóbrios hábitos e
disseminaram orgulhosos, os costumes montanheses.
Com o caráter que marca o belo-horizontino, temos
a tranqüila convicção de que desta pujante metrópole
continuarão a ecoar os mais altos e esplendorosos sons
em defesa da liberdade e da justiça, não para poucos,
mas para todo o povo brasileiro. O futuro do Brasil
será mais alvissareiro ainda, porque o país conta com a
força e determinação de Belo Horizonte, que continuará sendo o palco das grandes decisões da pátria. Daqui
envidaremos todos os esforços no sentido de conseguir
as grandes reformas jurídico-econômicas de que o país
necessita para se ter verdadeiramente liberdade e justiça
social. E podemos todos confiar. Belo Horizonte terá

José Ribamar C. Cruz*

sido a voz maior para que tudo isso aconteça.
Por fim, um reconhecimento às energias cósmicas
que nos legaram não só a própria urbe, mas filhos e netos
nascidos em seu solo generoso – fato que contribui para
perpetuar nossa filiação espontânea, bem como a cidadania outorgada. Por isso, diante do oratório do Curral
D’El Rey oramos: oh, natureza pródiga! Deste-nos este
paraíso físico e humano para viver, desenvolver e criar
nossos filhos. Vimos aqui, agora, pedir-te ainda mais:
dá-nos também a perene sabedoria, a fim de podermos
honrar para sempre esse Éden e essa bem-aventurança.
* Advogado, diretor da Associação ABIGRAF-MG e da
Grafimar Editora Ltda.

Boas-vindas aos novos associados
da ABIGRAF-MG

A

ABIGRAF-MG saúda seus novos associados: sejam bem-vindos e aproveitem as vantagens que a
Associação oferece.
Para ficar em dia com os acontecimentos da indústria gráfica de Minas Gerais, como cursos, eventos
e outras notícias do setor, acesse o site www.abigrafmg.com.br. Para esclarecimentos e sugestões, ligue
(31)3283-1616 ou envie e-mail para abigrafmg@abigrafmg.com.br

• Gráfica Sinai’s – Belo Horizonte
• Gráfica Tim Tim Ltda. – Patos de Minas
• Sempre Editora (Jornal O Tempo) –
Contagem
• Printcor Minas – Belo Horizonte
• Tipográfica Oliveira – Iturama
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• Criare Convites – Belo Horizonte
• Ecoprint – Almirante Tamandaré
• Expresso Gráfica – Mutum
• Gráfica Focus – Belo Horizonte
• Gráfica Mendonça – Patos de Minas
• Gráfica Ótima Impressão – Belo Horizonte
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Vantagens não faltam para ser associado.
Estamos esperando você!
• Obter descontos na aquisição de SIDF
• Participar dos plantões semanais para discutir, analisar e buscar
soluções para os problemas específicos do setor gráfico
• Dispor de assessoria jurídica, econômica e técnica, sempre que necessário
• Divulgar sua empresa no Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica
• Receber a Revista ABIGRAF, o Anuário Brasileiro da Indústria Gráfica,
o Boletim Técnico da ABTG e o Informativo com notícias regionais
• Obter descontos nas inscrições de premiações, cursos, seminários,
palestra e eventos promovidos pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF
• Estar automaticamente associado à ABTG (Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica)
• Receber informações atuais sobre normalização – normas elaboradas, revisadas ou em estudo
pelo Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica da ABTG (ONS 27)
• Usufruir da defesa de interesses específicos de sua empresa através de
causas coletivas, patrocinadas pelo Sistema FIEMG e ABIGRAF
• Dispor de nosso Auditório e de salas de reuniões com custo reduzido
• Aplicar os logotipos do SIGEMG e ABIGRAF-MG em material promocional de sua empresa,
obedecendo o padrão visual e mencionando sua condição de “associado”
• Associar-se como cooperado à Credigraf (Cooperativa de Crédito dos Gráficos)
• Anúncios de máquinas e equipamentos via nosso site
• Participar de todos os programas, eventos e atividades do Senai e Sesi-MG
• Obter acesso à Bolsa de Negócios Gráficos, disponível na internet
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• Consultar gratuitamente o Núcleo de Oportunidades de Empregos
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(31) 3283 1616
www.abigrafmg.com.br
abigrafmg@abigrafmg.com.br

R reflexão

Consertei o mundo

U

m cientista, muito preocupado com os problemas do mundo, passava dias em seu laboratório, tentando encontrar meios de melhorá-los.
Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu
santuário decidido a ajudá-lo. O cientista, nervoso pela
interrupção, tentou fazer o filho brincar em outro lugar.
Vendo que seria impossível removê-lo, procurou algo que
pudesse distrair a criança. De repente, deparou-se com o
mapa do mundo.
Estava ali o que procurava. Recortou o mapa em
vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva,
entregou ao filho dizendo:
– Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe dar
o mundo para consertar. Aqui está ele, todo quebrado.
Veja se consegue consertá-lo bem direitinho! Mas faça
tudo sozinho!
Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para recompor o mapa. Passados alguns minutos, ouviu o filho
chamando-o calmamente. A princípio, o pai não deu

crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade
conseguir recompor um mapa que jamais havia visto.
Relutante, o cientista levantou os olhos de suas
anotações, certo de que veria um trabalho digno de
uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos
devidos lugares.
Como seria possível? Como o menino havia sido
capaz?
– Você não sabia como era o mundo, meu filho: como
conseguiu?
– Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando
você tirou o papel do jornal para recortar, eu vi que do
outro lado havia a figura de um homem. Quando você
me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem, virei os recortes
e comecei a consertar o homem que eu sabia como era.
Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi
que havia consertado o mundo!!!
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Autor desconhecido
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A Encapa tem o
que você precisa:
atendimento, estoque
variedade e preço.
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atendimento exclusivo ao gráfico
BH / Contagem
(31) 3198-3611
Juiz de Fora
(32) 3213-8082
novo site
www.encapa.com.br

